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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 1í.Í86.410/0001.95

JUSTIFICATIVA DE REVOGAçAO

A secretaria municipal de saúde vem pelo presente justificar a rcalização

do processo de revogação do procedimento administrativo de Dispensa No

003/2022-Semsa que tem como objeto AOUlslçÃO DE vElcuLo REFERENTE

AO PROCESSO 01112022 DE ITENS RE]ÚANESCENTES AO PREGÃO

ELETRÔNICO 04912021 REFERENTE A EQUIPAÍÚENTO'TIATERIAL

PERIA}IENTE ATRAVÉS DA PROPOSTA N' ííí864íOOOO/12í0.01 PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MARTA SANCHES. A

referida aquisição é de fundamental importância visto que supre a necessidade

de um cano de apoio para as açôes de saúde e tambem para deslocamento de

profissionais de saúde em áreas distantes da unidade.

Considerando que houve sessão para a aquisição dos materiais no dia

02 de feverero de 2022, e como não houve empresa interessada no

fornecimento do item No 01 (ltem deseÍo por inexistência de proposta), foi

solicitado a realizaçâo de um procedimento administrativo com base no art. 24

inciso da lei de licitaçôes e contratos administrativos que diz sobre:

AtL. 24. Édispensável a licitação:
V - quando não acudirem

interessados à licitação anterior e está,
justificadamente, não puder ser repetida
sem prejuízo paÊ a administração,
mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas.

Deste modo foi realizado processo conforme rege a lei 8.666/93, onde a

empresa VIA MARCONI VEICULOS LTDA, CNPJ 00.512.663/0002-76,

apresentou a proposta mais vantajosa. No entendo a referida empresa não

atendeu as solicitaçôes de documentações exigidas para a habilitação de

contrataÉo, não havendo mais prazos para empresa se adequar foi realizado

a revogaçáo do certame.
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Como o município de Belterra vem buscando a melhoria constante do

atendimento ofertado aos pacientes do SUS, e a aquisição é fundamental para

diversas açôes da Unidade de Saúde foi realizado novo processo de Dispensa

a qual recebeu a numeração 00312022, e a empresa VIA MARCONI

VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ 00.512.663/0002-76, entregou toda

documentação já exigida para contrataçáo. A emissáo do parecer jurídico foi

favorável e a Dispensa foi homologada pela ordenadora de despesas que

assinou o contrato. Na data do dia 1510712022 foi encaminhado o contrato para

assinatura da empresa, porém, em e-mail de resposta a habilitada para a

referida Dispensa negou a assinatura alegando não reconhece-lo e não aceitar

as c,ondiçôes de pagamento exigidas.

Conforme a sumula No 473 - STF que diz:

"A administração pode anular seus próprios

atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revoga-los, por motivo de conveniência ou

oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a

apreciação judicial"

E evidenciado que esta secretaria procedeu até o momento, em os atos

inerentes ao procedimento licitatório, com absoluta submissão aos ditames

legais norteadores da matéria, especialmente à lei No 8.666/93, como

ordenadora de despesas solicito parecer jurídico do processo conforme

justificativa apresentada, manifestação e posterior aos autos a realização da

revogaçâo da Dispensa a qual recebeu a numeração 003/2022-Semsa.

Belterra-PA, 25 de Julho de 2022.

hil
Arineide do Socorro Castro Macêdo

Secretária Municipal de Saúde
Decreto No 14912021
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